WYDMYNALIA 2010
Szanowni Studenci Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji,
Juwenalia są corocznym świętem studentów, które swoimi korzeniami sięga antyku. W Polsce jest
to świąteczny dzień dwumilionowej społeczności studentów - młodych ludzi obecnie uczących i bawiących
się, a w przyszłości tworzących elitę intelektualną oraz polityczno-biznesową, której głównym kapitałem
będzie wiedza i informacja.
W maju i czerwcu, w większości polskich ośrodków akademickich odbywa się święto studentów.
Tradycja Juwenaliów najdłużej kultywowana jest w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Gdańsku. To tutaj brać
studencka otrzymuje od Władz miast symboliczne „klucze do bram”, gdzie rozpoczyna huczną zabawę na
ich ulicach. Imprez i wydarzeń studenckich nie brak także w najmniejszych ośrodkach akademickich. W
każdym mieście studenckie dni mają swoje nazwy, zdarza się, że nawet poszczególne uczelnie same nadają
nazwę swojemu świętu. Tak też uczyniliśmy i my, studenci Gdańskiej Wyższej szkoły Administracji –
nazywając nasze święto Wydmynaliami.
W związku z tradycją szkół wyższych w Polsce i na świecie w obchodzeniu Juwenaliów, czyli „Dni
Studenta”, pragnę serdecznie zaprosić całe Grono Uczelniane, wszystkich studentów dziennych jak i
zaocznych oraz Władze i pracowników Uczelni na WYDMYNALIA 2010, które zostaną zorganizowane na
terenie Kampusu Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji dnia:

26 czerwca 2010r. od godziny 16:00
W ramach Wydmynaliów, w programie m.in. zawody w strzelaniu z karabinka pneumatycznego,
strzelaniu z wiatrówki, rzucaniu nożem do tarczy. Miejsce spotkania to boisko nr II tuż za budynkiem C.
Zawodom przewodniczył będzie Pan podpułkownik Zbigniew Kozłowski, Kierownik Studium POiPZ.
Po zawodach serdecznie zapraszam wszystkich studentów na połowinki zorganizowane dla grupy
studentów IP4 (zarządzanie i inżynieria produkcji) i grupy A4 (administracja). W ramach Wydmynaliów
zorganizowane będzie ognisko z pieczonymi kiełbaskami i mięsiwem, przy których będzie można kulturalnie
porozmawiać i napić się dobrego piwka, jak na studentów przystało.
Integrujmy się! Nie bądźmy anonimowi – warto się poznać!
Bardzo proszę starostów grup o zgłoszenia ilości osób chętnych we wzięciu udziału w
Wydmynaliach 2010 bezpośrednio na mój adres mailowy: andrzej.michalak@wp.pl

Pozdrawiam,
Andrzej Michalak
Przewodniczący Samorządu Studentów GWSA
E-mail. andrzej.michalak@wp.pl

